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GİRİŞ
1
 

 

 

Avrupa Birliği (AB) için stratejik bir ortak olan ve adaylık süreci devam eden Türkiye 

için ve diğer aday ülkeler için düzenli olarak İlerleme Raporları hazırlanmaktadır. Komisyon 

tarafından 16 Ekim 2013 tarihinde, Avrupa Parlamentosuna ve Konseye sunulan son rapor 

Türkiye’de Ekim 2012’den Eylül 2013’e kaydedilen gelişmeleri ele almaktadır.  

 

Rapor aday ülkelerdeki gelişmeleri siyasi, ekonomik ve sosyal hayata ilişkin boyutları 

ile izlemek için aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:  

 

 AB ile ilişkiler, 

 Üyelik için karşılanması gereken siyasi kriterler açısından durum, 

 Üyelik için karşılanması gereken ekonomik kriterler açısından durum, 

 Üyelik yükümlülüklerinin AB müktesebatını üstlenme kapasitesi bakımından 

gözden geçirilmesi. 

 

 

Bu çalışmada ise, Raporun genel ya da yukarıda belirtilen bölümler itibarıyla 

değerlendirilmesi yapılmamış olup sadece beş numaralı fasıl olan “Kamu Alımları” başlığı 

altında yer alan hususlar üzerinde durulmuştur. İnceleme, Komisyon tarafından yayınlanan 

İngilizce metin üzerinden yürütülmüş olup Raporun Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 

paylaşılan gayri resmî çevirisindeki
2
 ifadelere bu çalışmada yer verilmiştir.  

 

Bu çerçevede, Raporda yapılan açıklamalar detaylı olarak araştırılmış; sayısal değerler 

Kamu İhale Kurumu (KİK)’in ihale istatistikleri
3
 bölümünde yayınladığı “Kamu Alımları 

İzleme Raporu”ndaki veriler ile karşılaştırılmış; mevzuat uyumu konusunda ise AB 

yönergeleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu arasındaki farklılıklar belirtilen hususlar 

kapsamında yorumlanmıştır. 

 

                                                           
1
 Bu çalışmada yer alan görüş ve değerlendirmeler herhangi bir kurum veya kuruluşun düşüncelerini 

yansıtmamakta olup tamamen yazarın kişisel fikirlerinin ürünüdür. 
2
 http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2013_ilerleme_raporu_tr.pdf 

3
 http://www.ihale.gov.tr/ihale_istatistikleri-45-1.html 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2013_ilerleme_raporu_tr.pdf
http://www.ihale.gov.tr/ihale_istatistikleri-45-1.html
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DEĞERLENDİRME 

 

Raporun ilk bölümünde “Kamu Alımları Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ile 

istisnalar ve yerli ürün tercihi konusuna dikkat çekilmiştir. Söz konusu eleştiriler nispeten 

haklı olmakla birlikte bu konular teknik bir çalışmadan çok siyasi karar alma mekanizmasının 

tercihleri doğrultusunda çözümlenecek alanlardır. Bunun için de konuya çok boyutlu ve 

konjonktürel bir çerçevede yaklaşmak gerekmektedir. Birinci paragrafın devamında yerli 

istekliler lehine fiyat avantajı tanınması konusunda; 

 

 “Uluslararası rekabete daha açık hale gelinmesine rağmen, yerli istekliler 

lehine fiyat avantajı sağlanması daha yaygın olarak kullanılmıştır. 2011 yılında 

toplam sözleşme bedelleri içinde yerli isteklilere fiyat avantajı sağlanması oranı 

%34 iken, 2012 yılında bu oran %41 olarak gerçekleşmiştir.”  

 

ifadeleri yer almaktadır. Kamu Alımları İzleme Raporlarından elde edilen verilerle hazırlanan 

Grafik 1 bu açıklamaları doğrulamaktadır. Her ne kadar Rapor bu hususa değinmese de 2013 

yılı için açıklanan istatistikler sadece 6 aylık olmasına rağmen gerek adet gerekse de tutar 

bazında 2011 yılının 12 aylık değerlerini şimdiden geçmiş bulunmaktadır.  

 

Grafik 1: Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanan İhalelerin Trendi 

 

      Kaynak: KİK istatistik verilerinden derlenmiştir. 
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Diğer taraftan yine yerli istekliler lehine uygulanan fiyat avantajının eşik değerin 

üzerinde olduğu durumlar da inceleme konusu tutulmuş; 

 

“2011 yılında eşik değerin üzerinde yer alan sözleşmelerin %9’una yerli 

istekliler lehine fiyat avantajı uygulanırken, 2012 yılında bu oran %11 olmuştur. 

Yasal çerçevenin tutarlılığını sağlamak için, Kamu İhale Kanunu’nun kapsamının 

AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi gereklidir.” 

 

ifadelerine yer verilmiştir.  

 

Bu kapsamda Grafik 2’de, ihale türüne göre eşik değerin üstünde ve yerli istekli lehine 

fiyat avantajı uygulanan ihalelerin, eşik değerin üstündeki toplam kamu alımları içindeki payı 

gösterilmiştir. Adet bazında durağan bir görünüm mevcutken tutar bazında artış önemli 

değerlere ulaşmıştır.  

 

Dikkat edilecek olursa Komisyon’un yukarıdaki yorumu ile istatistiki veriler arasında 

bir tutarsızlık mevcuttur. Bunun nedeni Komisyon’un önce tutar ardından da adet bazında bir 

kıyaslama yapmasıdır. Ancak, orijinal metinde yer alan “above the threshold”
4
 ifadesi farklı 

bir anlama gelmekte olup bu konudaki rakamlar aşağıda görüldüğü gibidir.  

 

Bu yüzden %9 ve %11 değerleri ancak Grafik 1 bağlamında doğrudur. Eşik değerin 

üzerinde ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlayan ihaleler için bu değerler 2011 ve 

2012 yılları için sırasıyla %18,32 ve %19,73’tür. Dolayısıyla niyet dikkate alındığında “eşik 

değerin üzerinde” ifadesinin metinde yer almaması ya da farklı bir yorum için rakamların 

%18 ve %20 olarak kullanılması gerekirdi. Bu tür yorumlara ilerleyen yılların raporlarında 

dikkat edilmesi gerekmektedir.  

 

 

 

 

                                                           
4
 “above the threshold”: eşik değerin üzerinde. 
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Grafik 2:  Eşik Değer Üzerinde Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanan  

  İhalelerin Trendi 

 

      Kaynak: KİK istatistik verilerinden derlenmiştir. 

 

 

Benzer şekilde ikinci paragrafta da bir ifade sorunu olduğu kanaatindeyim. Çünkü 

raporun inceleme dönemi Ekim 2012 - Eylül 2013’tür ve Raporun diğer alanlarında bu 

döneme ilişkin istatistikler kullanılmıştır. KİK’in 2013 yılına ait istatistikleri ise 6 aylık olup 

2012 yılının 12 aylık istatistikleri ile teknik olarak kıyaslanamaz. Dolayısı ile;  

 

“Kamu ihalelerinin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak, Kamu İhale Kanunu 

kapsamı dışında sonuçlandırılan ihalelerin sayısında ve değerinde bir azalma söz 

konusudur.” 

 

ifadesi okuyucuya 2013 yılında Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında sonuçlandırılan 

ihalelerin sayısında ve değerinde bir azalma olduğu fikri vermektedir. Oysa söz konusu 

durum,  2012 yılı sonunda 2011 yıl sonuna göre bir değişimi vurgulamak niyetindedir. Ayrıca 

“kapsam dışı” terimi Kanun kapsamında olup “istisnalar” çerçevesinde yapılan alımları 

içermemektedir. Hâlbuki rakamlar bazında yapılan değerlendirme bu iki değerin toplamı 

olarak yapılmıştır.  
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Bu nedenlerle söz konusu hata ve eksiklikler; Türkçe metin üzerinde ikinci paragrafın 

ilk cümlesindeki “Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında” ifadesinden sonra “ve ayrıca Kamu 

İhale Kanunu’ndan istisna olarak” gibi bir ifadenin eklenmesi ile giderilebilir. Ayrıca, 2012 

yılında bu rakamlar toplamının, 2011 yılındaki %12,96 değeri ile kıyaslandığında toplam 

sözleşme değerlerinin %7,63’ü tutarında olduğuna; aynı dönem için sözleşme adedinin ise 

%26,79’dan %26,26’ya gerilediğine vurgu yapılması Raporun daha önceki bölümlere ile de 

bir paralellik kurmasına imkân tanıyacaktır. 

 

Bu ifadelerin 2011, 2012 yıl sonu ve 2013’ün ilk altı ayı için grafiksel gösterimi ise 

şöyledir: Grafik 3’ün sol ekseni istisna, sağ ekseni ise kapsam dışı kamu alımlarını adet 

bazında gösterirken; Grafik 4 benzer şekilde tutar bazında değerlere yer vermektedir. Kamu 

Alımları İzleme Raporlarından derlenen bu veriler incelendiğinde kapsam dışı kamu 

alımlarında adet bazında bir düşüş olsa da tutar bazında artış görülmektedir. Bu nedenle daha 

doğru bir yaklaşım Grafik 5’te olduğu gibi kapsam dışı ve istisna alımların toplamı üzerinden 

bir değerlendirme yapmak olacaktır.  

 

Grafik 3:  4734 Sayılı Kanun’dan İstisna Kamu Alımları ile Kanun Kapsamı Dışındaki  

  Kamu Alımları (Adet) 

 

               Kaynak: KİK istatistik verilerinden derlenmiştir. 
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Grafik 4:  4734 Sayılı Kanun’dan İstisna Kamu Alımları ile Kanun Kapsamı Dışındaki  

  Kamu Alımları (Tutar) 

 

              Kaynak: KİK istatistik verilerinden derlenmiştir. 

 

Grafik 5:  İstisna ve Kapsam Dışı Toplamı (Adet - Tutar) 

 

                 Kaynak: KİK istatistik verilerinden derlenmiştir. 
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Raporun devamında Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve eğitim faaliyetleri 

alanlarındaki başarılardan söz edilmektedir. Ayrıca kamu alımlarından sorumlu birimlerin 

idari kapasitelerindeki kademeli artışa da vurgu yapılmıştır.  

 

Diğer taraftan su, enerji, ulaştırma ve posta sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların 

alımlarına yönelik ayrı bir mevzuat olmaması eleştiri konusu yapılmıştır. AB uygulamasında 

sektörel alımlar olarak bilinen bu tür alımlar klasik alımlara göre daha esnek bir yapıda 

olduğu için müktesebatta ayrı bir yönerge ile düzenlenmiştir.  

 

Eşik değerlerin ve parasal limitlerin 2013 yılında da AB’deki eşik değerlerden yüksek 

olduğuna dikkat çekilmiştir. Bunlara ilave olarak, imtiyazlar ve kamu özel işbirliği konusunda 

AB müktesebatı ile daha uyumlu bir yasal çerçeve oluşturulması hususunda not düşülmüştür. 

Kamu alımlarına ilişkin olarak, Türkiye ve AB mevzuatında 2013 yılı için belirlenmiş eşik 

değerler aşağıda Tablo 1’de karşılaştırılmıştır. Türkiye için 4734 sayılı Kanun’da belirtilen 

eşik değerler KİK tarafından her yılın ilk ayında güncellenmektedir. AB’de ise söz konusu 

değerler klasik alımlar ve sektörel alımlar için ayrı ayrı olmak üzere ve iki yıl için geçerli 

olacak şekilde belirlenmekte olup en son düzenleme 1 Ocak 2012’de yapılmıştır.  

 

Eşik değerlerin karşılaştırılması işlemi için Türk lirası değerler Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası efektif alış kuru ile AB para birim olan avroya çevrilmiştir. Söz konusu 

çevirim işlemi 20 Kasım 2013 kur değeri üzerinden gerçekleştirilmiştir.  Tablo incelendiğinde 

Türkiye’deki eşik değerlerin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden oluşan her üç 

kategoride de iki kattan daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.   

 

Raporun son paragrafı ise şikâyet inceleme mekanizmalarına yönelik gözlemlere 

ayrılmış olup bu konuda AB yönergelerine daha fazla uyumun gerekliliğine dikkat 

çekilmektedir. Bununla birlikte hazırlıkların nispeten ileri düzeyde olduğu da sonuç kısmında 

ayrıca belirtilmiştir. Bu çerçevede Grafik 6’da; şikâyet edilebilir ihale sayısı, şikâyet inceleme 

sayısı ve bu ikisi arasındaki oransal durum birlikte gösterilmiştir.  

 

Aşağıdaki grafiğin üst kısmında şikâyet edilebilir ihale sayısı sağ eksende, incelenen 

şikâyet sayısı ise sol eksende sunulmuştur. Şikâyet edilebilir ihale sayısı mutlak olarak 
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azalırken inceleme sayısı artış trendi göstermektedir. Grafiğin alt kısmında ise incelen 

şikâyetlerin şikâyet edilebilir ihale sayısına oranı verilmiştir. Raporda belirtilen %4,4’lük 

değer ise, 2012 yıl sonu değeri olup 2013 yılının 6 aylık döneminde bu değer oransal olarak 

şimdiden aşılmıştır.  

 

 

Grafik 6: Şikâyetlerin incelenmesi (Adet) 

 

                 Kaynak: KİK istatistik verilerinden derlenmiştir. 
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SONUÇ 

 

Avrupa Komisyonu tarafından 16 Ekim 2013 tarihinde, Avrupa Parlamentosuna ve 

Konseye sunulan “Türkiye 2013 İlerleme Raporu”nun “Kamu Alımları” bölümü geçen bir yıl 

içerisinde Türkiye’de kamu alımları konusunda yaşanan gelişmeleri ana hatlarıyla ortaya 

koymaktadır.  

 

Rapor böylesine geniş ve önemli bir alanda bir yıllık süredeki gerçekleşmeleri 

olabildiğince yakın izleyerek makul bir kapsamda ve başarılı bir şekilde yorumlamıştır. 

Ancak, bu yorumlama sırasında yer yer teknik yanlışlıklar yapılmış, bazen de anlatım 

hatalarına düşülmüştür. Bunlardan ilki; teknik bir sorun olan “eşik değerin üzerinde” ifadesine 

yer verilmesi ile istatistiklerin tamamen farklı bir anlama gelmesidir. İkincisi ise; Kamu İhale 

Kanunu kapsamı dışında yapılan ihaleler ile bu Kanun’dan istisna olarak yapılan ihalelerin 

toplam değer ve adedinden bahsedilirken sadece “kapsam dışı” ifadesinin bu amacı 

karşılamada yetersiz kalmasıdır. Son olarak; Rapor Ekim 2012’den Eylül 2013’e kaydedilen 

gelişmeleri ele alırken, KİK tarafından yayınlanan ve istatistiki verileri de içeren en son 

“Kamu Alımları İzleme Raporu” 2013 yılının ilk 6 aylık kısmını kapsamaktadır. Dolayısı ile 

kıyaslanabilir veriler için ya 2012’nin 6 aylık verilerini kullanmak ya da 2012 yılının 

tamamını 2011 yılının tamamı ile karşılaştırmak gerekmektedir.  
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Tablo 1: Eşik değerlerin kıyaslanması 

 

 

  

Mal Alımları Hizmet Alımları Yapım İşleri 

AB'de Uygulanan Eşik Değerler (EUR) 

Klasik Kamu Alımları   

  Tablo 1'de listelenen idareler
5
 130.000 130.000 5.000.000 

  Diğer Kamu idareler 200.000 200.000 5.000.000 

  Gösterge Alımlar 750.000 750.000 5.000.000 

  Küçük Alımlar   80.000   80.000 1.000.000 

Sektörel Alımlar 
   

  Tüm Sektörler 400.000 400.000 5.000.000 

  Gösterge Alımlar 750.000 750.000 5.000.000 

  Küçük Alımlar   80.000   80.000 1.000.000 

Türkiye'de Uygulanan Eşik Değerler 
 

Genel Bütçe ve Özel Bütçeli İdareler 298.810 298.810 10.956.443 

Kanun Kapsamındaki Diğer İdareler 498.018 498.018 10.956.443 

 

Kaynak: AB resmi web sitesi “EC Procurement Thresholds”; 30/01/2013 tarihli ve 28544 sayılı  

Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumunun 2013/1 No.lu Kamu İhale Tebliği. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Kamu İhale Yönetmelikleri çerçevesinde 2006 yılında belirlenen Dünya Ticaret Örgütü Kamu 

Alımları Anlaşmasına tabi merkezi hükümet organları. Bu eşik değerler, idarelerin kendinden sonra 

gelen organları için de geçerli olacaktır. 
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EK: İlerleme Raporu, 5 No.lu Fasıl Tam Metni 

 

 

Fasıl 5: Kamu Alımları 

 

 

Genel ilkeler bakımından, üç yıldan bu yana taslak halde bulunan Kamu 

Alımları Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı henüz kabul edilmemiştir. 

İstisnalar ve yerli ürün tercihleri konularının hâlâ ele alınması gerekmektedir. 

Uluslararası rekabete daha açık hale gelinmesine rağmen, yerli istekliler lehine 

fiyat avantajı sağlanması daha yaygın olarak kullanılmıştır. 2011 yılında toplam 

sözleşme bedelleri içinde yerli isteklilere fiyat avantajı sağlanması oranı %34 

iken, 2012 yılında bu oran %41 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında eşik değerin 

üzerinde yer alan sözleşmelerin %9’una yerli istekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanırken, 2012 yılında bu oran %11 olmuştur. Yasal çerçevenin tutarlılığını 

sağlamak için, Kamu İhale Kanunu’nun kapsamının AB müktesebatı ile uyumlu 

hale getirilmesi gereklidir. 

 

Kamu ihalelerinin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak, Kamu İhale 

Kanunu kapsamı dışında sonuçlandırılan ihalelerin sayısında ve değerinde bir 

azalma söz konusudur. Kamu İhale Kurumu (KİK), istisnaya tabi olanlar dâhil 

olmak üzere, tüm ihale ilanlarının yayımlanmasına imkân tanıyan Elektronik 

Kamu Alımları Platformunun (EKAP) kapsamını genişletmiştir. KİK, AB 

tarafından finanse edilen Kamu Alımları Alanında Eğitim Sağlanmasına Yönelik 

Çok Yararlanıcılı Programda aktif bir rol üstlenmektedir. 

 

Maliye Bakanlığı, politika oluşturulması ve uygulanmasının 

koordinasyonundan sorumludur. Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve 

Kalkınma Bakanlığının idari kapasiteleri kademeli olarak artmıştır. Pazarın 

işleyişi ve rekabet pek çok sektörde yeterli düzeydedir. Bu alandaki hazırlık ileri 

düzeydedir. 
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Türk kamu ihale mevzuatı ile AB müktesebatı arasındaki birtakım 

uyumsuzluklar devam etmektedir. Su, enerji, ulaştırma ve posta sektörlerinde 

faaliyet gösteren kuruluşların alımlarına yönelik ayrı bir mevzuat 

bulunmamaktadır ve bu sektörlerle ilgili kurallar, AB’nin Sektörler Direktifinde 

öngörülenden daha kısıtlayıcıdır. 2013 yılında kamu alımları için belirlenen eşik 

değerler ve maliyet sınırları, AB’de öngörülen değerlerin üstünde olmaya devam 

etmiştir. Şeffaflığın ve etkinliğin arttırılması amacıyla imtiyazlar ve kamu-özel 

işbirliğine ilişkin daha tutarlı bir yasal çerçevenin oluşturulması ve AB 

müktesebatı ile daha fazla uyum sağlanması gerekmektedir. 

 

Şikâyetlerin incelenmesi direktiflerine uyum bakımından, önceki 

yıllardakine benzer seviyede, tüm ihalelerin %4,4’ü için şikâyette bulunulmuştur. 

Türkiye’nin şikâyet inceleme mekanizmalarına ilişkin mevzuatını AB 

müktesebatıyla daha da uyumlu hale getirmesi gerekmektedir. 

 

Sonuç 

 

Kamu alımları konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Kurumlar 

yeterli idari kapasite ile çalışmaya devam etmektedir. Türkiye’nin takvime bağlı 

bir eylem planını da içeren uyum stratejisini kabul etmesi ve başta istisnalar, su, 

enerji, ulaştırma ve posta sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların alımları ile 

imtiyazlar ve kamu-özel işbirliği konuları olmak üzere, mevzuatını daha da 

uyumlu hale getirmesi gerekmektedir. Şikâyetlerin incelenmesi sisteminin halen 

gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu konudaki hazırlıklar nispeten ileri 

düzeydedir. 

 

Kaynak: AB Bakanlığı gayri resmî çeviri   
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KAYNAKÇA 

 

 

AB’de uygulanan eşik değerler: http://www.ojec.com/Threshholds.aspx  

 

Kamu Alımları İzleme Raporları İstatistikleri : 

http://www.ihale.gov.tr/ihale_istatistikleri-45-1.html 

 

Turkey 2013 Progress Report (en): 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/turkey_20

13.pdf 

 

Türkiye 2013 İlerleme Raporu (tr): 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2013_ilerle

me_raporu_tr.pdf 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları: http://www.tcmb.gov.tr/ 

 

Türkiye’de uygulanan eşik değerler: http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# 

(30/01/2013 tarihli ve 28544 sayılı Resmî Gazete) 
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